
 

 

  

डिजिटल व्यवहाराांसाठी हेल्पलाइन क्र. १४४४  

०१. कें द्र सरकारच्या दरूसांचार व माहहती तांत्रज्ञान मांत्रालयाांनी एकहत्रतपणे सवव डिजिटल व्यवहाराांसाठी १४४४ 

ही हनशुल्क हेल्पलाइन सुरू केली आहे. 
 

०२. या हेल्पलाइनवर नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या भारत इांटरफेस फॉर मनी (भीम) वॉलेटसह अन्य 

डिजिटल व्यवहाराांच्या प्रश नाांवर उत्तर ेहमळणार आहेत. 
 

०३. दरूसांचार मांत्रालय, माहहती तांत्रज्ञान मांत्रालय आणण नॅसकॉम याांनी एकहत्रतपणे ही हेल्पलाइन सुरू केली 

आहे. 
 

 

 

स्टॅललन आता द्रमुकचे कायवकारी अध्यक्ष 

०१. ताहमळनािूतील द्रमुक पक्षामध्ये नेतृत्वात फेरबदल करण्यात आले असून करुणाहनधी (९३) याांचे पुत्र 

एम. के. स्टॅललन (६३) याांच्याकिे आता कायवकारी अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. एम. के. स्टॅललन हे 

सध्या कोषाध्यक्ष म्हणून काम करीत होते.  
 

०२. स्टॅललन याांच्याकिे कायवकारी अध्यक्षपद देताना त्याांना सवावडधकारही प्रदान करण्यात आले 

आहेत. द्रमुकच्या एका उच्चस्तरीय बठैकीत हा हनणवय घेण्यात आला.  
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उत्तर प्रदेशसह पाच राजयाांच्या हनविणकुा िाहीर 

०१. उत्तर प्रदेश, पांिाब, गोवा, उत्तराखांि आणण मणणपूर या पाच राजयाांच्या हवधानसभा हनविणकुाांच्या 

तारखाांची घोषणा झाली.  
 

०२. उत्तर प्रदेशात सात टप्प्याांमध्ये मतदान होईल. गोवा, पांिाब आणण उत्तराखांिमध्ये एकाचवेळी मतदान 

होईल, तर दहशतवादी सांघटनाांचा उपद्रव असलेल्या मणणपूरमध्ये दोन टप्प्याांत हनविणूक होईल. ११ 

माचवला हनकाल िाहीर होतील. 
 

०३. मुख्य हनविणूक आयकु्त नसीम झदैी तसेच ए. के. िोती आणण ओ. पी. 

रावत याांनी आि झालेल्या पत्रकार पररषदेत पाच राजयाांच्या हनविणकुीचे 

वेळापत्रक िाहीर केले.  
 

०४. या पाच राजयात ६१९ मतदारसांघ आणण ६० कोटी मतदार आहे.  
 

०५. या हनविणकुीत प्रथमच मतदाराांच्या मागवदशवनासाठी रांगीत पुस्स्तका (व्होटर गाइि) हदली िाईल.काही 

मतदारसांघाांमध्ये महहलाांसाठी स्वतांत्र मतदान कें दे्र उभारले िातील.गोव्यात मतदानानांतर प्रत्येकाला स्लीप 

हमळणार 

 

 

 

न्या. िे. एस. केहर झाले सरन्यायाधीश 

सवोच्च न्यायालयाचे जयेष्ठतम न्यायाधीश न्या. िगदीश ससग केहर बुधवारी भारताचे ४४ वे सरन्यायाधीश 

झाले. ते सुमार ेसात महहने म्हणिे येत्या २८ आॅॅगस्टपयंत या पदावर राहतील. राष्ट्रपती प्रणव मुखिी याांनी 

राष्ट्रपती भवनात न्या. खेहर याांना सरन्यायाधीशपदाची शपथ हदली.  



 

 

 

 

 

महेंद्रससग धोनीने सोिले कणवधारपद 

०१. महेंद्रससग धोनी याने बुधवारी रात्री तिकाफिकी भारतीय वन िे आणण टी-२० सांघाच्या कणवधारपदाचा 

रािीनामा हदला. पण खेळािू या नात्याने आपण सांघात कायम राहणार असल्याचेही त्याने स्पष्ट् केले. 
 

०२. २००७ साली धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारताने पहहल्या टी२० हवश्वचषकावर कब्िा केला.२०११ साली 

धोनीने भारताला ५० षटकाांचा आयसीसी हवश्वचषक हमळवून हदला. २०१३ साली भारताने धोनीच्या 

नेतृत्वामध्ये आयसीसी चॅस्म्पयन्स टर ॉफी पटकावली.२००९ साली भारतीय सांघ कसोटी क्रमवारीत अव्वल 

स्थानी हवरािमान झाला. 
 

०३. टी२० हवश्वचषक, आयसीसी हवश्वचषक आणण चॅस्म्पयन्स टर ॉफी सिकणारा धोनी हक्रकेटहवश्वातील एकमेव 

कणवधार. 
 

 

 

भारतीय महहलाांना दडक्षण आणशयाई फुटबॉल स्पधेत चौथयाांदा हविेतेपद 

उत्कृष्ट् साांडघक कौशल्य दाखवत भारताने बाांगलादेशवर ३-१ अशी मात केली आणण महहलाांच्या दडक्षण 

आणशयाई फुटबॉल स्पधेत सलग चौथयाांदा हविेतेपद पटकावले. 
 

 

 

राजयाच्या मराठी भाषा हवभागाचे पुरस्कार िाहीर  

०१. राजयाच्या मराठी हवभागाच्या वतीने देण्यात येणारा या वषीचा श्री. पु. भागवत उत्कृष्ट् प्रकाशन पुरस्कार 

भारतीय हवचार साधना प्रकाशनास िाहीर.  



 

 

 

०२. ववदा करांदीकर िीवनगौरव पुरस्कार जयेष्ठ साहहस्त्यक मारुती डचतमपल्ली याांना िाहीर करण्यात आला 

आहे.  
 

०३. यांदाचा मांगेश पािगावकर भाषासांवधवक पुरस्कार श याम िोशी याांना िाहीर.  
 

०४. िॉ. अशोक केळकर भाषा अभ्यासक पुरस्कार जयेष्ठ व्याकरणतजज्ञ यास्स्मन शेख याांना िाहीर करण्यात 

आला आहे,  
 

०५. मराठी भाषा गौरव हदनी म्हणिेच, २७ फेब्रुवारी २०१७ रोिी हे चारही पुरस्कार महाराष्ट्र राजय साहहत्य व 

सांस्कृती मांिळ आणण राजय मराठी हवकास सांस्था याांच्या वतीने प्रदान करण्यात येणार आहेत. 
 

 

 

पाहकस्तानात वहद ूहववाह कायदा मांिूर 

०१. पाहकस्तानात राहणार्या वहद ूअल्पसांख्याकाांना सवोच्च हनयामक मांिळाच्या सहमतीनी नववषावहनहमत्त एक 

अनोखी भेट हदली आहे. सहमतीने बहु-प्रतीडक्षत वहद ूहववाह कायद्याला अांडतम मांिूरी हदली आहे. आता 

पाहकस्तानात वहहू हववाह कायदा लागू होणार आहे.  
 

०२. यापूवी सप्टेंबर महहन्यात नॅशनल असेंबलीने पाहकस्तानात राहणार्या वहद ूनागररकाांसाठी वहद ूमॅरिे हबल- 

२००६ पाररत केले होते. पाहकस्तानातील मुत्ताहहदा कौमी मुव्हमेंट सीनेटर नसरीन 

िलील याांच्या अध्यक्षतेखाली सीनेट कहमटीने कायद्यावर सहवस्तर चचाव 

केली.  
 



 

 

०३. मागील ६६ वषांपासून पाहकस्तानात राहणार्या वहद ूनागररकाांच्या हववाहाची नोंदणी होत नव्हती. यामुळे 

येथील वहद ूअस्वस्थ होते. मात्र, आता पाक लोकसांख्येच्या २ टके्क हहस्सा असलेले वहद ूनागररकाांना हदलासा 

हमळाला आहे.  
 

०४. याणशवाय घटस्फोट आणण िबरदस्तीने होणार ेधमांतर रोखण्यास मदत हमळणार आहे. तसेच कायद्याचे 

उल्लांघन केल्यास णशके्षचीही तरतूद करण्यात आली आहे. 
 

०५. हा कायदा मांिूर झाल्याने पाहकस्तानात राहणार्या वहद ूनागररकाांना दसुरा हववाह करण्यास परवानगी 

हमळाली आहे.  
 

 

 

'बुकर' हविेते लेखक िॉन बिवर याांचे हनधन 

०१. कलात्मक समीके्षची परांपरा सुरू करणार ेबुकर पुरस्कार हविेते काांदबरीकार िॉन बिवर याांचे नुकतेच हनधन 

झाले. 
 

०२. मार्कसववादी ममवज्ञ म्हणून ओळखले िाणार ेबिवर याांच्या 'वेि ऑफ सीईांग' या 'बीबीसी'वरील माललकेतून 

कलात्मक समीके्षमध्ये एक रािकीय दृष्ट्ीकोन आणला.  
 

०३. 'G ' हे एकाक्षरी शीषवक असलेल्या कादांबरीसाठी त्याांना १९७२ मध्ये मॅन बुकर पुरस्कार हमळाला होता. 

त्या पुरस्काराच्या रकमेपकैी अधे मानधन 'द ब्लॅक पँथसव' या आहिकन-अमेररकन चळवळीसाठी त्याांनी हदले 

होते. 
 

०४. उत्तर लांिनमधील हॅकनी येथे िन्म झालेल्या बिवर याांनी डचत्रकार म्हणून त्याांच्या कारहकदीला सुरवात 

केली. त्याांची डचत्रकला १९४० मध्ये प्रदशवनातून माांिल्यानांतर त्याांनी लेखनामध्ये नशीब अिमावले. 
 

 



 

 

 

चीनहून लांिनला थेट मालगािी! 

०१. ‘जसल्क रोि’ म्हणून ओळखल्या िाणार्या प्राचीन काळात यरुोपीय देशाांशी व्यापार करण्याच्या खशुकीच्या 

मागांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या महत्वाकाांक्षी योिनेचा एक भाग म्हणून चीनने थेट लांिनला रले्वेने माल 

पाठहवण्यास सुरुवात केली आहे. 
 

०२. वस्तू व्यापाराचे प्रमखु कें द्र असलेल्या पूवव चीनमधील डयवू या शहरातून या नव्या रले्वेमागाववरील पहहली 

मालगािी रवाना झाली. 
 

०३. कझाकस्तान, रणशया, बेलारुस, पोलांि, िमवनी, बेस्ल्ियम, िान्स आणण इांग्लांि अशा आठ देशाांतून 

तब्बल १२ हिार हकमीचा प्रवास करून ही मालगािी १८ हदवसाांनी लांिनला पोहोचेल. 
 

०४. 'जसल्क रोि' योिनेनुसार चीनने याआधी यरुोपमधील इतरही अनेक शहराांशी थेट रले्वेने व्यापारी सांबांध 

प्रस्थाहपत केले आहेत. अलीकिेच डयवू ते स्पेनची रािधानी माहद्रदपयंत अशीच थेट मालगािी सुरू करण्यात 

आली. 
 

०५. रले्वेने मालवाहतूक करण्यास हवाई वाहतुकीच्या तुलनेत हनम्मा खचव येतो व सागरी वाहतकुीच्या तुलनेत 

हनम्मा वेळ लागतो.साहजिकच यामुळे बािारपेठेत माल कमी खचावत व लवकर पोहोचहवता येतो.  
 


